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ANDMELEHT 

Trimble® GFX-750™ ekraanisüsteem jätkab 
Trimble Agriculture'i õhukeste, hõlpsalt 
kasutatavate ekraanide traditsiooni. 
Tänu lihtsamale paigaldusele ei tekita see 
automaatne navigeerimissüsteem teie 
kabiinis segadust. Lisatud Bluetooth® ja Wi-Fi™ 
ühendus, millega kaasneb ISOBUS-ühilduvus, 
ja te tulete toime kõikide põllutöödega 
igal aastaajal, olenemata teie seadmete 
kaubamärgist. 

LIHTNE PAIGALDAMINE
Konstrueeritud algusest peale, pidades silmas 
väärtusliku kabiiniruumi säästmist ja lihtsat 
paigaldamist, saab GFX-750 ekraani koos 
ühilduva suunamise kontrolleriga paigaldada 
koos automaatjuhtimise süsteemiga 
enamikesse sõidukitesse vaid poole päevaga 
või vähem kui kahe tunniga, kasutades 
käsitsi suunamist – see vähendab kulukat 
seisuaega põllul.

ISOBUS-ÜHILDUVUS
GFX-750 ekraan töötab enamikel 
traktori kaubamärkidel või enamike 
tootjate tööriistadega teie farmis, tänu 
ISOBUS-ühilduvusele. Ülesande kontrolleri 
funktsioon koos automaatse sektsioonide 
kontrolli ja dokumenteerimisega on täielikult 
integreeritud ja hõlpsalt kasutatav töökuval.

TÄIUSTATUD ÜHILDUVUS
Meie kõige paremini ühilduv ekraan on 
varustatud Wi-Fi, Bluetooth'i, CANi ja 
esmakordselt ka BroadR-Reach® ülikiire 
sidesüsteemiga, võimaldamaks kiiret ja lihtsat 
andmete edastamist sõidukite ja kontori vahel. 
Ekraan on tugevdatud põllumajandusliku 
sõiduki keskkonna jaoks ja töötab 
Precision-IQ™ tarkvaraga, mis ühendub otse 
Trimble Ag tarkvarakomplektiga.

ANDROIDI 
OPERATSIOONISÜSTEEM
Töötades moodsa Android™ 
operatsioonisüsteemiga, on GFX-750 ekraan 
suure jõudlusega, säilitades keskmise hinna. 
Süsteem võimaldab teil kohandada ekraani 
oma tööviisiga ja seda on võimalik uuendada, 
vastavalt teie põllumajandusettevõtte 
vajadustele.

 ► Suur, 25,6 cm suure 
eraldusvõimega värviline 
puuteekraan

 ► Androidi põhine juhtsüsteem lubab 
teil kohandada ekraani vastavalt 
teie tööviisile

 ► Tugev konstruktsioon 
igapäevaseks kasutamiseks 
põldudel, vastab karmi keskkonna 
nõudmistele

 ► Üks integreeritud kaamera ning 
ühe täiendava välise kaamera tugi

 ► Lihtne tõstmine sõidukite vahel

GFX-750
DISPLEI

Tehnilised spetsifikatsioonid

Eraldusvõime 1280 x 800
Suurus (diagonaal) 25,6 cm
Eredus 900 (kandela/m2)

Süsteemi protsessor Quad-Core iMx6 
PLUS @ 1 GHz

Mälu  (eMMC/RAM) 16 GB/1 GB
Operatsioonisüsteem Android
Sisemine GNSS Ei

Mehaanilised 
mõõtmed

P 263 mm x L 182 
mm x S 45 mm 
(ühendusrihma 
juures)

Kaal 2,00 kg
Keskkonna 
kaitseklass IP66

Dokkimisjaam Jah

Kaamera

Eraldusvõime 
(megapiksel) 1,0 M pix, 720 p

Ühendused

Toide/CAN Deutsch DT15-6p

USB (2 küljel) USB 2.0 tüüp A 
(1 host, 1 OTG)

WiFi integreeritud 802.11b/g/n  
(2.4 GHz)

Bluetooth® Bluetooth 4.1

MUUTES MAAILMA TOIMIMISE VIISI
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Trimble Inc.
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Trimble Germany GmbH
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